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2009. november 26-ai ülésére 

 
 

1. 2009. október 22-én tartotta Békés Város Önkormányzata hivatalos városi ünnepségét 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról. Izsó Gábor polgármester 
ünnepi beszéde után, a hagyományoknak megfelelıen a Történelmi Emlékmőnél 
helyezték el koszorúikat a békési és a megyei önkormányzat és a társadalmi 
szervezetek. Ugyanezen a napon Békésen tartotta ünnepi közgyőlését Békés Megye 
Képviselı-testülete is. Az ünnepi megyegyőlésen Domokos László elnök köszöntıjét 
követıen Erdıs Norbert, Békés és térsége országgyőlési képviselıje tartott 
megemlékezést. Ezután Izsó Gábor, Békés város polgármestere adta át „Az 1956-os 
Békési Forradalmárok Tiszteletére” alapított emlékérmeket, melyek Veres Gábor, 
békési születéső szobrászmővész munkáját dicsérik, aki Príma Díjas, a Szombathelyi 
Mővészeti Iskola mővészeti vezetıje. 

2. 2009. október 25-én rendezték a helyi kulturális központban a II. Fregolina Kupát, a 
tánciskolások táncversenyét. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg, a 
díjakat Miklós Lajos önkormányzati képviselı adta át. 

3. 209. október 27-én tartotta elsı partnertalálkozóját a Békés megye által életre hívott 
Egészségturisztikai Klaszter, melynek Békés város is tagja. A rendezvényen a tagok 
átbeszélték a közös turisztikai programok kidolgozásának elsı lépéseit. A klaszter 
segítséget nyújt a tagoknak abban is, hogy a turisztikai jellegő kiállításokon közös 
megjelenéssel, ingyenesen jelenhessenek meg.  

4. 2009. október 30-án rendezték meg Budapesten a Kerékpárosbarát Település 
konferenciát, melyen városunk képviseletében Gyebnár Péter pályázati csoportvezetı 
10 perces elıadás keretében ismertette városunk legfontosabb kerékpárosbarát 
intézkedéseit, létesítményeit és új innovatív fejlesztéső kerékpártárolóját. Az esemény 
apropóját az adta, hogy a települések idén is pályázhatnak a címre. A nyilvános 
sajtóebéd és az elıadások után a résztvevı kerékpárosbarát települések képviselıi a 
helyszínen elfogadták és aláírták a Brüsszeli Kartát. A dokumentum megszólítja az 
Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy biztosítsanak több pénzügyi 
forrást a városoknak és civil szervezeteknek a kerékpározást népszerősítı programok 
szervezésére. Tőzzék ki 2020-ig célul a kerékpáros utazások részarányának 15 %-al 
történı növelését az európai utazások alatt. Az aláírók, köztük városunk önmagukra 
nézve is vállalták többek között, hogy a kerékpáros halálos balesetek kockázatát 2020-
ig 50 %-al csökkentik, fejlesztik a kerékpáros turizmust, és intézkedéseket tesznek a 
kerékpárlopások ellen.  
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5. 2009. november 1-jén a Forradalmi Emlékmőnél tartott megemlékezést 
önkormányzatunk a Hısök és Áldozatok Napján. A megemlékezı beszédet Erdıs 
Norbert városunk alpolgármestere tartotta, majd Izsó Gábor polgármesterrel koszorút 
helyeztek el az emlékmőnél.  

6. 2009. november 3-án a Békés-Bihar Megyei Vegyes Bizottság a két megye közötti 
együttmőködés lehetıségeirıl tárgyalt Békésen. 2007 óta negyedévi rendszerességgel 
ülésezik a vegyes bizottság, a soros ülés helyszínéül most Békés városát választották. 
Izsó Gábor, Békés város polgármestere a bizottság román és magyar tagjainak 
bemutatta Békés város adottságait, lehetıségeit és román nyelvő tájékoztatót bocsátott 
rendelkezésükre a város gazdasági helyzetérıl.  

7. 2009. november 2-21. között dr. Hepp Ferencre, a Magyar Kosárlabda Szövetség 
alapító tagjára, nemzetközi sportdiplomatára emlékeztek Békésen és Budapesten. A 
Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézménye és Békés Város 
Önkormányzata közös szervezésében iskolai sportversennyel kezdıdött és november 
21-én a Békési Sportbállal ér véget az a programsorozat, mellyel dr. Hepp Ferencre 
emlékeznek Békésen. A budapesti Sportmax Hegyvidéki Csarnokban sport és 
kulturális programmal tisztelegtek békés szülötte, a kosárlabdasport hazai 
megteremtıje elıtt. Békésen november 4-én Békési Sportkönyv néven emléktáblát 
avattak az Erzsébet ligetben, majd a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 
szervezésében kiállítás nyílt, Fejezetek a békési sport történetébıl - 100 éve született 
Dr. Hepp Ferenc címmel. November 5-én délután sportszakemberek tartottak 
elıadásokat a Békés Városi Kulturális Központban. A városi sportcsarnok ad otthont a 
Békés Városi Sportbálnak, melyen sportrelikviákat árvereznek el. Az árverés és a 
tombolatárgyak bevétele a Békés Uszoda kültéri 10 x 10-es termálmedencéjének 
felújítására lesz fordítva.   

8. 2009. november 7-én a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete ebédet 
rendezett a békési Eötvös József Tagintézmény ebédlıjében. Az ebéden részt vett Izsó 
Gábor polgármester és Erdıs Norbert országgyőlési képviselı, városunk 
alpolgármestere is.  

9. 2009. november 10-én tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa. A Társulási Tanács tájékoztatót hallgatott meg az MTI Önkormányzati 
sajtószolgálat tevékenységérıl. Aczél Gábor, az MTI ÖS felelıs szerkesztıje röviden 
bemutatta a Sajtószolgálat tevékenységét, honlapját, és elmondta, hogy jelenleg Békés 
város a második legtöbb hírrel szerepel weboldalukon, összesen 77-tel, csak Kaposvár 
elızi meg 87 hírével. Kérte a kistérség többi települését, hogy csatlakozzanak, 
publikálják ık is eseményeiket ezen a felületen. A Társulási Tanács elfogadta az I-III. 
negyedévi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót, valamint megtárgyalta és 
elfogadta a Társulás 2010. évi költségvetési koncepcióját. Az ülésen tájékoztató 
hangzott el a jelenleg lebonyolítás alatt álló kistérségi projektekrıl, illetve az állami 
támogatások (normatívák) ez évi változásairól, a 2010. évi normatívák várható 
összegeirıl. Végezetül tájékoztatót hallgatott meg a Tanács egy állatvédelemmel 
foglalkozó alapítvány munkájáról, általuk ajánlott szolgáltatás tartalmáról. 

10. 2009. november 11-én tartotta soron következı ülését Orosházán a DAREH társulás. 
A kistérségünket Izsó Gábor polgármester képviselte a megbeszélésen. 

11. 2009. november 12-én a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézménye 
Szülıi Munkaközösségi választmányi győlést tartott. Az értekezlet elsı részében 
tájékoztatatást kaptak a Szülıi Munkaközösség képviselıi az iskola felújítás állásáról. 
A felújítás elsı szakasza elıreláthatóan decemberben befejezıdik. A téli szünet után 
az alsósok az Eötvös Tagintézmény termeiben folytatják a tanulást.  
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12. 2009. november 13-án a polgármesteri hivatal ebédlıjében látta vendégül Békés 
Város Önkormányzata a ma már nyugdíjas egykori dolgozókat. A mősorral 
egybekötött rendezvényen Erdıs Norbert városunk alpolgármestere, országgyőlési 
képviselı és Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı köszöntötte az egybegyőlteket.  

13. 2009. november 13-án este a Dübögı Étteremben tartotta a Jantyik utcai tagóvoda 
Márton-napi jótékonysági bálját. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

14. 2009. november 14-én este második alkalommal rendezték meg a Református Bálat a 
Békési Galériában. Az eseményen Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert 
országgyőlési képviselı, alpolgármester mellett több önkormányzati képviselı is részt 
vett. 

15. 2009. november 19-én zárt körben módjuk volt a helyi önkormányzati képviselıknek 
megtekinteni a Békési Uszodát. Az eseményen a Vektor Kft. vezetıje Varga Lajos 
mutatta be a létesítményt a megjelent képviselıknek.  

16. Békés Város Polgármestere a Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és 
Szerveinek Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 
3.) önkormányzati rendelet 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
átruházott hatáskörben, a 2009. november 6-án megkötött kölcsönszerzıdésben 
foglaltak szerint 2.000.000,- Ft kamatmentes kölcsön támogatásban részesítette a 
Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tőzoltóságot (a továbbiakban: ÖT) a jóváhagyott 
2008. évi pénzmaradvány terhére. A Békés Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület (a 
továbbiakban: ÖTE) és az ÖT között az ÖTE tulajdonát képezı eszközállomány ÖT 
általi használata tekintetében vita alakult ki, így az ÖTE a saját tulajdonú és korábban 
az ÖT használatába adott eszközöket a Petıfi u. 24. szám alatti Tőzoltólaktanyából 
elvitte. Ahhoz, hogy az ÖT be tudja szerezni a jogszabályban elıírt, kötelezıen 
készenlétben tartandó eszközök és felszereléseket, szükség volt erre a támogatásra. Az 
ÖT a szerzıdés szerint köteles a kölcsön teljes összegét legkésıbb 2010. június 30-ig 
visszafizetni az Önkormányzat részére. 

 
 

Békés, 2009. november 20. 
 
 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


